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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Άρθρο 1 
 
Γενικά-Σκοπός Erasmus+ 
 
Το Πρόγραμμα Erasmus+ πήρε το όνομά του από την αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος 
Erasmus στο πλαίσιο των προηγουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση. 
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και 
στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους 
τομείς της Δια Βίου Μάθησης. 
Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να 
μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση 
για το διάστημα των σπουδών τους. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής 
του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους. 
Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθεί αντίστοιχα για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση σε 

φορείς του εξωτερικού. 
Το Erasmus+ μέσω των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζει ίση και δίκαιη 
πρόσβαση και ευκαιρίες σε τρέχοντες και μελλοντικούς συμμετέχοντες από όλα τα 
υπόβαθρα (ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες). 
Επίσης το Erasmus+  και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα πρέπει να προωθούν πρακτικές φιλικές 
προς το περιβάλλον, σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. 
 
 
Άρθρο 2 
 

Κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών  - Συμμετέχοντες 

Για την κινητικότητα του προσωπικού και των φοιτητών το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα» 
ακολουθεί τις διαδικασίες όπως αυτές καθορίζονται από την «Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ, στην ενότητα Ευρωπαϊκά και 
Διεθνή Προγράμματα. 

Για το ΠΜΣ η ανάπτυξη ισχυρών διεθνών συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα. Η βασική αυτή επιδίωξη υλοποιείται με την κινητικότητα τόσο του 
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών του ΠΜΣ, όσο αντίστοιχα και με 
τη υποδοχή μελών αντίστοιχων κατηγοριών  ιδρυμάτων του εξωτερικού.   
Όλο το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και οι εγγεγραμμένοι  φοιτητές του 
μεταπτυχιακού προγράμματος  μπορούν να συμμετέχουν στο  Erasmus+ και να μετακινηθούν 
για διδασκαλία, επιμόρφωση ή κατάρτιση και φοίτηση αντίστοιχα, σε πανεπιστήμιο-εταίρο, 
βάση του προγράμματος Erasmus+.  
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Το Erasmus+ είναι μια δράση που δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν 
ισχυρές συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και συντελεί στη διεθνοποίηση του ΠΜΣ, 
συμβάλλοντας στη προβολή του. 

 
Άρθρο 3 
 
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής  
 
Το ΠΜΣ ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κινητικότητα και την οικονομική 
ενίσχυση, που έχουν οριστεί από το ΔΙΠΑΕ και από την «Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων». 
 
Η κινητικότητα του προσωπικού περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

• Κινητικότητα για διδασκαλία (STA) 

• Κινητικότητα για επιμόρφωση (STT) 

• Μικτή κινητικότητα 
 
Η κινητικότητα των φοιτητών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

• Κινητικότητα για σπουδές 

• Κινητικότητα για πρακτική άσκηση (εφόσον προβλέπεται από τοv κανονισμό του 
ΠΜΣ) 
και μπορεί να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες μορφές: 
- Φυσική κινητικότητα 
- Εικονική κινητικότητα 
- Μικτή κινητικότητα 
- Βραχυχρόνια κινητικότητα 
- Εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας μέσω κονδυλίων εσωτερικής 

πολιτικής 
- Διεθνής κινητικότητα 

Όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες επιχορήγησης περιγράφονται αναλυτικά 

στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ, στην ενότητα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα. 

Ειδική μέριμνα υπάρχει για φοιτητές από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες. 
 

 
Άρθρο 4 
 
Τροποποιήσεις Κανονισμού 
 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού του Π.Μ.Σ μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση  
της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της ΣΕ. 
 
 
Άρθρο 5 
 
Ρύθμιση άλλων θεμάτων  
 
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό θα επιλύονται κατά περίπτωση με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 


